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Ford Music Club
Adresa:
Telefon:

Křivá
Plzeň - Červený Hrádek
+420-608-552-122

Kategorie: k tanci
III. cenová kategorie
(do 20kč/pivo)

Music club v kulturním domě příměstské části Červený
Hrádek. Konají se zde pravidelné páteční diskotéky,
go-go tanečnice, občasně pak nejrůznější koncerty. Také
je zde možnost pořádání maturitních plesů. Doprava
autobusem č.53 a 54 z konečné trolejbusu č.16. V pátek
též svozy z okolních vesnic. Jsou zde dostupné tyto
extras: fotbálek - kulečník - kulturní akce. V podniku se
točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře
SNIKERSKA [13. červen 2008 | 18:01]
Tak na tomhle místě jsem trávila skoro každej pátek.. příjemný lidi i obsluha pivo je dobrý
perfektní osvětlení dá se říct že takové v Plzni nikde nenajdete ..Když zrvna nehraje DJ Eros a
nebo DJ Baker tak je to tam dobrý. Ale je to dost z ruky takže velkou návštěvnost nečekejte.
Jestli tu napočítáte víc než 20 lidí tak to jste měli štěstí.
misaMisova [8. listopad 2007 | 21:42]
Na tehle diskotece jsem byla jednou v zivote na snehove party, nebylo to spatny, libilo se mi
tam, jen ty lidi co tam chodi... sami decka...
novas [29. říjen 2007 | 20:53]
Tak v tomto podniku trávým téměř každý pátek. Myslím si že je to pohodové místo s velkým
sálem a pohodovýma lidičkama. Určitě stojí za to udělat si v pátek čas a přijít se podívat.
Určitě to stojí za to! Pravidelné diskotéky každý pátek se super dj´s a různýma akcičkama.
Jinak webová stránka je http://mc-ford. profitux. cz/ najdete zde to co potřebujete. Pavel
Vohry [22. červen 2007 | 13:20]
Tahle diskotéka mi zas tak k srdci nepřirostla no.. Asi to bude tim, že sem tam dostal skleničku
kde plavali kusy skla:) Jinak muzika slabší průměr no hodně slabší
genetik [26. říjen 2006 | 16:18]
Podle mě pohodový místo ... jen škoda že je to tak bokem, no. Spíš měli zrušit tohle a prosadit
Resslovku a ne naopak :(

Stránka 1

Pablo [24. duben 2006 | 21:06]
jejej kde jsou ty časy, když jsem tu trávil páteční rána:) no teď bych si tam připadal jak tatík
mezi tou omladinou:))
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